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1. Erdő fogalma 

• Endres (1922): „Az erdő egy földterület, ami a fa 
termelésére, valamint a fa termelésével kapcsolatos 
mellékhasználatok céljára szolgál.”  

• Möller (1922): „Az erdő élőlények, szervek szövedéke.”  

• Seeholzer (1941): „Az erdő alatt a faállomány egész 
területét értjük, a legalsó gyökérvégződésektől kezdve 
és azon alól is, a korona csúcsáig és azon felül is 
mindent, az egész élő és élettelen világot ebben a 
térben, ami klimatológiailag, edafikusan és biológiailag 
mozgásban van.” 

 



1. Erdő fogalma 

• Igmándy-Keresztesi-Majer (1977) megfogalmazása szerint az erdő:  
 „ - a Föld felületének fás növényekkel borított része, - nyitott és mégis természetes 

önszabályozással rendelkező környezeti rendszer (ökoszisztéma). - amelyben 
egymásra is tartós hatást gyakorló fák, cserjék és egyéb növények, valamint sajátos 
állatvilág él, - amely termőhelyére és közvetlen környezetére is kölcsönhatást 
gyakorol, - amelyet állandó, dinamikus – a kezelt erdőben emberi tevékenység 
befolyásolta – változás jellemez.”  
 

• Az 1996.évi LIV. Törvény AZ ERDŐRŐL ÉS AZ ERDŐ VÉDELMÉRŐL kiemelten kezeli az 
erdő védelmi funkcióját.  
 

• 2009. évi XXXVII. törvényt az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
 

• A Nemzeti Vidékstratégia 2012 – 2020 így definiálja az erdő fogalmát: 
 „Az erdő életközösség, gazdasági és természetvédelmi alapokra épülő rendszer, ami 

nem csak az élet sokszínűségét őrzi, de olyan szolgáltatásokat is biztosít, amelyek 
értéke szinte felbecsülhetetlen.“ 

 
 

 
 



Szlovákia területének 41%-át fedi erdő. 



2. Természet- és környezetvédelmi 

egyezmények 

 • Rio de Janeiróban megrendezett: Környezet és 
Fejlődés Világkonferencia (1992) 

• Ramsari Egyezmény (1971)- vízimadarak élőhelyei 

• Bonni Egyezmény (1979)-vándorló állatfojok 

• Berni Egyezmény (1979)-a vadon élő állatok, 
növények és élőhelyek védelméről 



3. Taksonyi erdő 

• Taksony (1899-ig Taksonyfalva, szlovákul Matúškovo, 
korábban Takšoň) egy többségében magyarlakta község 

a Vág folyóhoz közel Szlovákiában a Nagyszombati 
kerület Galántai járásában. Galánta szomszédságában 

fekszik. 

 



• Taksonyhoz tartozik egy 14 hektár kiterjedesű erdő 
is, mely a falu nyugati részén helyezkedik el. A Sárd-

patak keresztül folyik rajta. A termékeny talaj a 
múltban a lakosság tisztességes megélhetését 

biztosította e tájon.  

 



Topográfiai térkép 

 



Légifelvétel 

 



Az erdő története 

1730 



1750 



Első katonai felmérés: (1763-1787)  



Második katonai felmérés:(1806-1869) 



Osztrák–Magyar Monarchia: 1901 



1950 



4. A projekt céljai 
• A kutatásunk fő célja, hogy változtassunk a falu lakosainak magatartásán, az erdőhöz való 

viszonyulásán, melyhez szorosan kapcsolódva maga az erdő és annak környezete is 
egészségesebbé válik.  

• Célunk, hogy a falu lakosai váljanak érzékennyé az erdő környezetének állapota iránt. 
Elősegítsük a környezettudatos magatartásuk kialakulását, annak érdekében, hogy a 
jövőben az emberek elősegítsék az erdő védelmét, élő és élettelen természetének 
fennmaradását. 

• Célunk továbbá a lakosokkal megismeretetni az erdő jelenlegi állapotával, értintve a víz-, 
talajszennyezés, illegális szemétlerakás és az élővilág problémáját.  

• Fontosnak tartjuk, hogy a lakosok életmódjában szerepeljen a természet tisztelete, 
szeretete, a felelős magatartás és a környezeti károk megelőzésére való törekvés.  

• Célunk, hogy ez a környezetkímélő magatartás ne csak egyéni, hanem közösségi szinten 
egyaránt megvalósuljon. A falu lakosai képesek legyenek összefogni az erdő érdekében, 
lépéseket tenni annak megóvása érdekében. 

 



5. Taksonyi erdő fő problémái 

• Emberek nemtörődömsége, 
felelőtlensége 

• Vízszennyezés városi és ipari 
hulladékoktól, vízminőség romlás a 
nagymennyiségű növényvédőszer és 
műtrágyahasználat miatt 

• Illegális szemét elhelyezése az erdő 
egész területén  

• Káros anyagok talajba szivárgása 
• Élővilág (növényzet, állatok) fokozatos 

kipusztulása/eltűnése emberi 
tevékenység által 
 



 





 



 







 



6. A projekt megvalósításának terve: 

 • Fontosnak tarjuk mindenekelőtt a megelőzést, de kiemelt 
jelentőségűek az élmény-és tevékenységközpontú és az 
interaktív módszerek alkalmazása.  

• Mérések (víz és talajszennyezettségi) 

• Ismeretgyűjtés, régi fotók gyűjtése 

• Megfigyelés (milyen állatok, növények találhatók ma) 

• Interjú (falu polgármesterével) 

• Csoportmunka (falu alapiskolás diákjaival) 

• Kérdőíves felmérés a falu lakosaival 

• Figyelemfelkeltés-poszter segítségével 

 



A projekterv megvalósításáért felelős 
személyek: 

 

 

Marcin Melinda Mikus Melinda Mocskos Dominika 

Figyelemfelkeltő poszter 
készítés 

Vízszennyezettség 
mérése 

Kérdőívek kiértékelése 
 

Régi fotók/térképek 
gyűjtése 

 

Interjú a falu 
polgármesterével 

Az erdő jelenlegi 
élővilágának 
megfigyelése 

A diákokkal együtt 
töltött nap 

programjának 
megtervezése 

Kérdőív 
megszerkesztése 

 

A diákokkal együtt 
töltött nap 

programjának 
megtervezése 

Beszélgetés Papp 
Imrével a falu egyik 

legidősebb lakosával 

Gyermekek rajzainak 
értékelése 

Környezet- és 
természetvédelmi 

egyezmények 
összegyűjtése 



7. Projekt moduljai 

Erdő 

Életközösség 

(állatok + 
növények) 

Élettelen 
környezeti 
tényezők  

Ember 



1. Az erdő, mint életközösség (állatok+növények) 

 Problémák: 
• Az erdő élővilágának fokozatos kipusztulása 
• Az őshonos növény és állatfajok eltűnése, 

a szennyezett víz, talaj, levegő következtében 
• Az illegális fakitermelés/favágás, mely nem csak 

állandó zajforrás, hanem egyes élőlények élőhelyét is 
lerombolják 

• Az állandó kiabálás elrémísztette az állatokat 
• Kevés táplálék a nagy szennyezettségnek 

köszönhetően 
• Nem megfelelően kijelölt utak, így a növények 

elpusztítása, letaposása 
 
 



Megoldási lehetőségek: 
 

• Megelőzés: felhívni a lakosok figyelmét,hogy az élővilág 
szinte teljes mértékben elhagyta mára az erdő területét 

• Információgyűjtés: összegyűjteni azon fajok listáján, 
melyek régen az erdőben megtalálhatók voltak (fotók, 
könyvek, elbeszélések) 

• Látható változást hozni a következő tevékenységekkel: 
– tereprendezés: ösvények felújítása, 
–  környezetvédelem: vizek tisztítása-mechanikai, biológiai 

úton, új állatfajokkal benépesítés, szemét összeszedése; 

• Tájékoztató táblák kihelyezése, pihenő helyek 
kialakítása 

• Madáretetők és madárlesek kihelyezése 
 



2. Az erdő és az élettelen környezeti tényezők 
(talaj, víz, levegő) 

Problémák: 

• Vízszennyezés városi és ipari hulladékoktól, 
vízminőség romlás a nagymennyiségű 
növényvédőszer és műtrágyahasználat miatt 

• Illegális szemét elhelyezése az erdő egész 
területén  

• Káros anyagok talajba szivárgása 

• Levegőszennyezés (dohányzás, nyílt tüzelés) 

 

 



Munkaformák és megoldási lehetőségek: 

• Az erdők egészségi állapotának megőrzése  
• Mérések (vízszennyezettség) 
• Interjú falunk polgármesterével 
• Figyelemfelkeltés/felhívás-poszter segítségével 

(kihelyezni a falu különböző pontjain) 
• Iskolások rajzainak elemzése 
• Szemétszedszedés az erdőben 
• Úttisztításhoz szükséges eszközök beszerzése 
• Szép és biztonságos gyalogos-, felfedező-kalandtúra 

útvonalak kialakítása, jelzőtáblák kihelyezése,  
• Víztisztítás 



3. Az ember és az erdő  

Problémák: 

• Az emberek ismerethiánya, nemtörődömsége, 
lustaság 

• Az emberek nem értékelik már az erdő 
fontossagát 

• Az emberek zajongása, szennyezés 

• Információhiány 

 

 



Munkaformák és megoldási lehetőségek: 

• Kérdőíves felmérés a falu lakosai között 

• Ember-erdő viszonyának javítása érdekében 
hatékony kommunikáció az erdőről  

• Az erdők közjóléti funkcióinak biztosítása,  

• Az erdőhöz kötődő foglalkoztatási programok 
bővítése 

• Közösségi programok: vakációs program 
gyermekeknek, játékok, sportolási lehetőség, 
családi piknikek 

 

 



8. Kiértékelés 

1.modul: 

Az erdő, mint életközösség 
 



Régi növényvilág Papp Jenő 
Imre mesélése alapján: 

„A Sárd mentén a kis-és nagy laposon 
a víz fölé hajló fűzfák, jegenyék 

szegélyezték a partot.“ 



• „Valamikor két oldalt a parton sok gyógynövényt 
szedtünk: cickafarkat, csalánt, gyermekláncfüvet, 
kakukkfüvet, kamillát, körömvirágot, mezei zsurlót, 
papsajtot. Gyűjtöttük, szedtük a bodza, akác és 
hársfa-virágot teának. Ismertük a fehér fagyöngyöt, 
a puha fák élősködőjét.“ 

 



Kitavaszodott az erdő... 





Piros árvacsalán  

(Lamium purpureum)  

 Közönséges nád  

(Phragmites australis)  



Orvosi tüdőfű 

(Pulmonaria officinalis) 

 Kikeleti hóvirág  

(Galanthus nivalis)  



Lián 



 Pongyola pitypang  

(Taraxacum officinale) 

Odvas keltike 

(Corydalis cava) 



Bogláros szellőrózsa  

(Anemone ranunculoides)  

Erdei ibolya  

(Viola reichenbachiana) 



Fonalas zöldalga 

(Békanyál) 
Nyugati salátaboglárka  

(Ranunculus ficaria)  



Állatvilág régen 

• „A nádi világban sok szépet láttam: nádi verebeket, 
sirályokat, gémeket, vadkacsákat és kis vizicsibéket. Láttam 

a vadban gazdag határt, fogoly-, fácán-, fürjcsapatokat, a 
sok nyulat és énekespacsirtákat. A fűben a túzokcsapatokat. 
A ragadozóvadak közül csak a róka tanyázott itt. Tavasszal 
felröppentek a bíbicek, halászmadarak, gémek, gólyák és 
kanalas gémek. Kopogott a harkály, szólt a fülemüle, a 
vadgalamb, a sárgarigó, a kakukk. Hangos volt a szép 

tölgyfaerdő.“  



Házilégy (Musca domestica)  

 

Fekete rigó (Turdus merula) 

 Balkáni gerle (Streptopelia decaocto)  

Földi poszméh (Bombus terrestris) 



Kiértékelés: 

2. modul: 

Az erdő és az élettelen környezeti tényezők 
(talaj, víz, levegő) 



Mérések 

Nitrát (NO3
-) 18 mg/l jó 0-40 mg/l (ideális) 

Nitrogén-dioxid (NO2
-) 0 mg/l jó 0 mg/l (ideális) 

Vízkeménység  (ppm) 1000 Nagyon kemény 75(lágy),150(kemény) 

Összlúgosság (ppm)  720  magas 180 (ideális) 

pH 8,5-9,5 Magas-lúgos 7,0-7,5 (idális) 



Interjú a falu polgármesterével 



1. Mekkora kiterjedésű az erdő? 
• 14 ha, a megnevezése pedig „les osobitného 

určenia“, tehát nem fakitermelésre, nem 
gazdálkodásra szolgál.  

 
2. Az egész erdő a község tulajdona?  
• Nem. Az erdő sok-sok apró parcellából tevődik 

össze, egyes parcelláknak több tulajdonosa van, 
bizonyos hányadban (spoluvlastnícke podiely) Kb. 
200 tulajdonost tartunk számon. Sajnos nincs is 
feltérképezve  (nie je geodetický zameraný), ezért 
nem is lehet tudni pontosan, kinek mettől meddig 
terjed a tulajdonrésze. 
 
 
 



3. Miben látja a taksonyi erdő legnagyobb problémáit? 

• A legnagyobb probléma éppen a fent említett közös és 
nem feltérképezett tulajdonjog. 

 

4. A falu kukákkal és szelektív hulladékgyűjtő helyekkel is el 
van látva. Miért hordják Ön szerint a falu lakosai mégis az 
erdő területére a hulladékot?  

• Mert az emberek felelőtlenek. Azon vannak, hogy a saját 
udvarukban, kertjükben rend legyen. Attól sem kell nekik 
visszariadni, hogy az esetleges tulajdonos felelősségre 
vonná azt, aki hulladékot visz ki, ugyanis nem lehet tudni 
melyik parcella kié. A szemétgazdálkodásról szóló 
törvényben az áll, hogy a szemétlerakatokat azoknak kell 
felszámolni, illetve eltakarítani, akinek a bizonyos telek 
(erdő-rész) a kataszteri bejegyzés szerint a nevén van, 
tehát tulajdonos. 

 

 



5. Mit tud tenni a problémák ellen? 

• Sajnos ez ellen a község, illetve a községi hivatal szinte 
teljesen tehetetlen. Csakis nevelői, felvilágosító munkát 
tudunk végezni, szinte eredménytelenül. Amennyiben 
rajtakapjuk az illetőt, hogy hulladékot visz, vitt ki, 
felelősségre lehet vonni, el lehet vele takaríttatni, ha 
ismerős a „tettes“, lehet büntetni. Ezt viszont nem 
gyakoroljuk, mert ugye aki látja is, hogy valaki 
hulladékot visz az erdőbe, nem árulja el ki volt az. És ha 
nem tudjuk bizonyítani, eredménytelenek vagyunk. 

• Viszont amióta működik a válogatott hulladékgyűjtés, 
sokkal kevesebb a nem legális szemétlerakat. És amióta 
térmegfigyelő kamerák vannak a faluban, sokkal 
kevesebb az elkövető.  

 



6. A múltban volt a faluban valamilyen erdővédelmi 
program? 

• Csupán kezdeményezések voltak. Abban az időben, amikor 
a falu Galántához tarzott -  a 70-es évek végén, a 80-as 
években, tervezték úgynevezett „parkerdő“ kialakítását. Ez 
nem valósult meg éppen az említett rendezetlen 
tulajdonjogi viszonyok miatt. A területet fel kellet volna 
térképezni, a tulajdonosoktól megvenni a részüket, esetleg 
kisajátítani a földterületet  Ha közös tulajdont szeretnénk 
rendezni, esetleg bárminemű fejlesztési tervet 
megvalósítani a bizonyos területen, minden egyes 
tulajdonosnak bele kell egyeznie. Ha csak 1 tulajdonosnak 
is van ellenvetése, vagy ismeretlen a tulajdonos (pld. nem 
végigvitt örökösödési ügyek) a falu nem kényszeríthet 
senkit, hogy beleeggyezzen. 
 



7. Terveznek a jövőben valamilyen programot az erdő 
védelmére? 

• Természetesen vannak elképzelések, távlati tervek, 
viszont az említett problémák miatt ezek eddig nem 
voltak megvalósíthatók. Sajnos pályázati forrásokat 
sem tud a község kihasználni, szintén a rendezetlen 
tulajdonjogok miatt.  Pedig hivatalosan is az erdő és 
a Sárd mente „biokorridort“ képez.  

• A község költségvetése, a rendelkezésre álló 
bevételek nem teszik lehetővé a nagyobb volumenű 
fejlesztési tervek megvalósítását és a természet, az 
erdő környezetvédelmét.  

 



8. Esteleg tudna valamit mondani az erdő történelméről? Régebbi 
időkről?  

• Elég visszamenni az 50-es, 60-as évekig. Az erdőben gondozott, járható 
ösvények voltak. Sétálni, virágot szedni, mogyorót szedni lehetett, a 
tisztásokat a falubeliek kaszálták, rendben tartották, népmulatságokat 
tartottak az erdőben. A Sárd vizében fürödni, halászni lehetett. 

• A monda szerint falunk névadója, Taksony vezér és az ő népe halászott, 
vadászott a falu határában. 

• Ami a Sárd patakot (recipient) illeti, a 70-es években a medrét a járási 
székhely – Galánta szennyvizének elvezetésére használta. Akkoriban 
teljesen „romokban hevert“ a környezetvédelem. A levegő, víz stb. 
minősége a lehető legrosszabb értékeket mutatta. A szennyezettség 
olyan méreteket öltött, hogy a mai napig nem tudjuk ezeket kiheverni.    

• Ami mindenképpen pozitívum, és a falu vezetésének igyekezetét dicséri, 
hogy kezdeményeztük, majd Galánta várossal együtt sikerre vittük a 
galántai víztisztító állomás megépítését. Amióta a szennyvizet nemcsak 
mechanikailag, hanem biológiailag is tisztítják, ami azt jelenti, hogy 
szinte inni való víz folyik bele a mederbe, visszatért bele az élet. 

•  2-3 éve újra van a Sárdban élet. Megjelentek a vízben az élőlények is.   
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Figyelemfelkeltés/felhívás-poszter 
segítségével 





Iskolások rajzainak 
elemzése 

 





  



 







 
Szemétszedszedés az erdőben 
 





Kiértékelés  

3. modul: 

Az ember és az erdő  



Kérdőíves felmérés a falu lakosai 
között 

 

Nő 
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Férfi 
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Kikkel él egy háztartásban? 
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Tavaszi és nyári erdőlátogatás 
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Gyakoriság: 

Őszi erdő látogatás 

Száma

9 

3 

6 

11 

1 
0 

Téli erdő látogatás 

Száma:



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0-szor

1-szer

2-szer

3-szor

4-szer

5-ször

0-szor 1-szer 2-szer 3-szor 4-szer 5-ször

Száma: 8 8 8 1 3 2

Elmúlt hónapban hányszor járt az erdőben? 



7% 
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Megfelel az Ön igényeinek az erdő jelenlegi 
állapotában? 

Igen Nem
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„Magántulajdonban van nagy része így a karbantartása, nehézkes. A 

tisztasága és ápoltsága hiányos, de ehhez egy komplex koncepcióra lenne 

szükség az összes tulajdonossal közösen.“ 
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Mi célból jár az erdőbe? 
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Család Barátok Egyedül Egyéb

Milyen szervezésben jár 
az erdőbe? 
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Mennyi időt tölt az 
erdőben? 
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Fontos Közömbös Nem fontos

Mennyire tartja fontosnak az 
erdő tisztaságát? 

Kitöltők száma:
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Ha tisztább lenne erdő gyakrabban 
járna? 



Milyen az Ön számára ideális erdő? 
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80% 
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Háztartási szemét elviteli gyakorisága 
megfelelő? 

Igen Nem



Szelektív hulladékgyűjtő sziget 



Szelektív hulladékgyűjtő sziget 
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Száma: 29 1

0

5

10

15

20

25

30

35

K
it

ö
lt

ő
k 

sz
ám

a:
 

Szelektíven gyűjti a hulladékot? 
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Mennyire tud beleszólni az erdő jövőjét érintő 
kérdésekbe? 



Igen Nem, de elmennék Nem, nem is tervezek

Száma: 6 14 10
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Részt vettél már erdőt szolgáló önkéntes akciókon? 



Beavatkozások, fejlesztések?! 

• Pénzbüntetés 

• Kitakarítani erdőt 

• Rendszeres szemétszedés 

• Kukák telepítése az erdő szélére 
szemét 

 

• Sárd tisztítása 

• Renben tartása folyó 
• pihenőhelyek kialakítása 

• padok telepítése 

• utak járhatóvá tétele, kijelölése 

• szúnyogok, kullancs  írtása 
egyéb 



• Válaszadó A: „A fiatal gyerekeket összegyűjthetnénk hétvégén egy program 
keretén belül: tisztítsuk meg az erdőt címmel.“ 

• Válaszadó B: „Frissíteni a fákat, beteg fákkal foglalkozni, szemetet 
összeszedni, gyakran ellenőrizni, hogy nem raknak-e szemetet le.“ 

• Válaszadó C: „A községi hivatal együttműködésével körülnézni az Úniós 
pályázatok között, hogy milyen támogatott lehetőségek vannak ezzel 
kapcsolatban.“ 

• Válaszadó D: „Önkéntes szemétgyűjtési programmal az erdő megtisztítása, 
ezt követően pályázatok igénylésével elegendő pénzt szerezni a taksonyi 
erdőben kialakításra kerülő tanösvény kialakítására, ezen belül kukák, padok 
elhelyezesésére, gyermekpark kialakítására és a kipusztult növényfajok 
újratelepítésére lenne szükség.“ 

• Válaszadó E: „A tulajdonjogok rendezése után /kb 170 tulajdonos van, 
akiknek nagyon kicsi alapterületű tulajdona van az erdőben/ komplex 
revitalizációra lenne szükség. Fák megújítása, aljnövényzet kitakarítása. 
Utána elkezdődhetne a játszótér kialakítása, vagy tanulmányi útvonalak 
kialakítása. Ha a községnek ajándékoznák a magántulajdonban levő pici 
területeket, melyek sokszor csak pár m2-esek, komplex területet lehetne 
kialakítani, és erre pályázat útján financiókat igényelni.“ 

• Válaszadó F: „Fenntartani a rendet.“ 
 



A diákokkal együtt töltött nap 
programjának megtervezése 

 • Fogalomtérképek készítés,  középpontban az erdő 
• A nap eredménye az lesz, hogy ezen fogalomtérkép 

bővül 
• Cél: bővítese erdő 
• Program között szerepelhet: 

– Erdőről való beszélgetés  
• Mit tudnak élővilágáról 
• Összegyűjteni a jellegzetes növény és állatvilágát 

– Beszélgetni a szemétkérdésről 
• Szelektív hulladékgyűjtésről 
• Fogalom megmagyarázása, rajzolás 

– Játékok játszása 





 

 

• Köszönjük a figyelmet!  


